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Załącznik nr 3
do Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie i działalność spółdzielni socjalnej w projekcie
„Spółdzielnia jest kobietą” UDA–POKL.07.02.02–20–046/11
KARTA OCENY FORMALNEJ
Wniosku uczestniczki o wsparcie finansowe na założenie spółdzielni socjalnej
w ramach projektu „Spółdzielnia jest kobietą”
Poddziałania 7.2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Beneficjent

Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych

Numer wniosku (wypełnia Beneficjent)

……………

Data złożenia (wypełnia Beneficjent)

……../…….

Imię i nazwisko Uczestniczek projektu/Beneficjentek
pomocy (spółdzielni socjalnej)
1………………………………………………………
2………………………………………………………
3………………………………………………………
4………………………………………………………
5…………………………………………………….

Kryteria podlegające ocenie formalnej

Tak

Nie

Nie
dotyczy

I. Kryteria ogólne
1. Czy Wniosek został dostarczony w wyznaczonym terminie?
2. Czy Wniosek został dostarczony na obowiązującym formularzu?
3. Czy kwota wnioskowanego wsparcia mieści się w limitach określonych w
Regulaminie udzielania wsparcia finansowego § …….?
4. Czy kwota z sekcji …… „…. (PLN)” określona w Planie założenia i działalności
spółdzielni socjalnej jest zgodna z kwotą wykazaną w harmonogramie
rzeczowo-finansowym przedsięwzięcia w dziale ……. wartość……”?
5. Czy okres finansowania zawiera się w okresie realizacji Projektu?
II. Kompletność wniosku
1. Czy wniosek wypełniony jest elektronicznie, w języku polskim?
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2. Czy wszystkie wymagane rubryki (pola) wniosku są wypełnione?
3. Czy wniosek jest podpisany przez Uczestniczki projektu/Beneficjentki pomocy
zamierzających wspólnie założyć Spółdzielnię Socjalną?
III. Kompletność załączników
Czy wniosek o przyznanie środków finansowych zawiera wszystkie wymagane załączniki, w tym:
1. Plan założenia i działalności spółdzielni socjalnej
a) Czy został dostarczony na obowiązującym formularzu?
b) Czy jest wypełniony elektronicznie?
c) Czy wszystkie wymagane pola są wypełnione?
d) Czy jest podpisany przez Uczestniczki projektu/Beneficjentki pomocy
zamierzających wspólnie założyć Spółdzielnię Socjalną?
2. Harmonogram rzeczowo-finansowy przedsięwzięcia
a) Czy jest opracowany na obowiązującym wzorze?
b) Czy wszystkie wymagane pola są wypełnione?
c) Czy dokument jest wypełniony w wersji elektronicznej?
d) Czy dokument jest podpisany przez Uczestniczkę projektu/Uczestniczki
projektu zamierzające wspólnie założyć Spółdzielnię Socjalną?
3. Potwierdzenie wykonania usługi szkoleniowej i doradztwa np. (kopia
karty Usługi szkoleniowo-doradczej) – ksero za zgodność z oryginałem
4. Kserokopia dowodu osobistego i kserokopia właściwego dokumentu potwierdzającego, iż
Uczestniczka projektu należy do grupy osób wymienionych w art. 4 ust 1 ustawy o spółdzielniach
socjalnych osób zakładających spółdzielnię socjalną (potwierdzająca nr PESEL Uczestniczek projektu)
potwierdzona za zgodność z oryginałem
a) Czy załączono kserokopie dowodów osobistych wszystkich Uczestniczek
projektu zamierzających wspólnie założyć Spółdzielnię Socjalną?
b) Czy załączono kserokopie dokumentu potwierdzającego, iż Uczestniczka
należy do grupy osób wymienionych w art. 4 ust 1 ustawy o spółdzielniach
socjalnych - potwierdzona za zgodność z oryginałem?
WYNIKI OCENY
FORMALNEJ
WNIOSEK JEST
KOMPLETNY
I ZOSTAJE
SKIEROWANY DO
OCENY
MERYTORYCZNEJ

TAK/NIE

WYZNACZENIE TERMINU NA
UZUPEŁNIENIE DOKUMENTU
Nie dotyczy

WNIOSEK JEST
NIEKOMPLETNY
I ZOSTAJE
SKIEROWANY DO
UZUPEŁNIENIA
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Osoba sprawdzająca
……………………..
(imię i nazwisko)
Data i Podpis
…………………….

Osoba weryfikująca
…………………..
(imię i nazwisko)
Data i Podpis
…………………………
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